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Резиме: Астрономска Опсерваторија у Београду (АОБ), основана заједно са 
Метеоролошком опсерваторијом, од свог оснивања 7. aприла 1887. године па до 
данашњих дана имала је више врста периодичних публикација, међу којима значајно 
место заузима Годишњак Нашег Неба – ГНН. Од првог броја из 1929. године па до 
последњег из 1961. многи наши астрономи дали су допринос својим радовима да 
ГНН има своје специфичности и континуитет у излажењу. Посебни циљ овог рада 
био је да се поброје сви радови академика Милутина Миланковића и Војислава 
Мишковића у ГНН и да се да осврт на значај и утицај тих радова на астрономску 
науку и праксу. Истовремено је утврђена и неизбежна веза ГНН са осталом 
периодиком АОБ  чије излажење су покренули академик Мишковић и његови 
ученици.  
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1. УВОД 

 
Ако се зна да је проф. Мишковић био директор у оснивању те нове, 

посебне опсерваторије лако ћемо уочити да је већи део периодике АОБ 
настао или као његов директни производ или под његовим непосредним 
утицајем. Овде ћемо се осврнути на извесни струковни и научни значај 
радова академика Мишковића и Миланковића у тој периодици и дати 
статистику њихових прилога у тој истој периодици.   

 
2. РАД МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 

 
Изненадна и помало тајанствена смрт Алфреда Вегенера дугогодишњег 

Миланковићевог колеге и пријатеља, зета великог климатолога Владимира 
Кепена који је заједно са Вегенером 1924. године представио 
Миланковићеву криву инсолације на земљиној површини у свом раду 
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Climates of the geological past, била је повод за објављивање Милановићевог 
чланка у ГНН-у из 1934. године.  

Чланак је објављен, како каже Миланковић, под двоструким насловом  “О 
померању земљиних полова. Успомена на Алфреда Вегенера.” чиме он већ у 
заглављу текста недвосмислено исказује велику приврженост и бескрајно 
поштовање свом дугогодишњем колеги, сараднику и пријатељу Алфреду 
Вегенеру, а самим тим и његовом тасту Владимиру Кепену. Иако су 
сарађивали и раније, упознали су се тек 1924 на конгресу у Инсбруку, где је 
Вегенер одржао предавање на тему «Климати геолошке прошлости» при 
чему је велики део посветио Миланковићевој терији осунчавања. Њихова 
заједничка настојања да реше проблем померања земљиних полова, како са 
геофизичког становишта тако и са математичке стране, још више их је 
приближила и, како Миланковић каже, «узајамно надопуњавала и храбрила 
да не одустану на том путу». Због  три узрока бурне Земљине прошлости: 

- променљивости Земљиних котинената (био један који се раздвојио) 
- услед тог (постепеног) раздвајања дошло је до померања полова и 
- до промене Земљине путање и нагиба њене осе према тој путањи 
- требало је направити једну научну целину која би дала објашњење про-

мене климе на Земљи у свим њеним фазама и добима у прошлости.  
У честим узајамним дискусијама и расправама Вегенер од Миланковића 

тражи објашњење зашто егзактне науке дају решење за померање полова 
које је безначајно, што му је Швајдер и замерио при изношењу хипотезе о 
померању континената. Миланковић му одговара да је за добијање неких 
бољих резултата у које је и сам, као и Вегенер, верoвao потребно узети у 
обзир и чврстоћу земљина тела. Та је тврдња Вегенеру као геофизичару 
појачавала уверење да егзактне науке не обарају његова расуђивања о 
померању полова иако нису у стању да их подупру и да ће доћи дан када ће 
га објаснити.  

Обзиром да су научна испитивања Земљине коре тога доба указивале на 
егзистенцију леденог доба на територији Немачке и бујну вегетацију на 
Гренланду, било је  разлога за још исцрпнији рад на том проблему. Године 
1927. Мланковић добија позиве за сарадњу од Кепена, а убрзо затим и 
Гутенберга, тада професора у Пасадени, за писање рада из одређене области 
у приручнику из Геофизике, из области за коју је он нарочити стручњак. 
Након прибављања потребне литературе у Берлину  Миланковић се прихвата 
велике обавезе и испуњавања обећања датог обојици колега.  

Завршивши свој манускрипт за Кепенов приручник и дошавши у Грац 
1930. године Миланковић не затиче Вегенера, који се управо тада јавља да је 
сретно стигао на Гренланд са својом екпедицијом у намери да, у неку руку, 
направи попречни пресек Гренланда. Као човек огромног животног искуства 
и великог срца Вегенер, у намери да не остави на милост и немилост 
немилосрдне природе Гренланда своје колеге у две од три станице, колико 
их је тада било, нестаје у белини Гренланда. Помоћна експедиција креће и 
проналази пободене Вегенерове скије и штапове а у снегу његово залеђено 
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тело отворених очију. Као да су све те несрећне околности додатно 
мотивисале Миланковића да истраје на решавању проблема померања 
полова. Он коначно 12. јануара 1932. године, уз помоћ колега, професора 
Билимовића и Жардецког, завршава рад за Гутенберга и, не само да открива 
механизам померања полова, него проналази и једначине њихове путање... 

 
 

Слика 1: Почетна страница рада О ПОМЕРАЊУ ЗЕМЉИНИХ ПОЛОВА. 
Успомена на Алфреда Вегенера. Од  М.Миланковића у ГНН из 1934. године. 

 
Данас смо сведоци праве «експлозије» утицаја на научни свет 

климатолога, метеоролога, геолога, геофизичара, астронома и многих 
других, Миланковићеве теорије осунчавања Земље, настале, као што и сам 
Миланковић рече, на захтев његових пријатеља, од којих је један Вегенер. 

  
3. РАДОВИ ВОЈИСЛАВА МИШКОВИЋА 

 
Као оснивач модерне астрономске опсерваторије и њен директор у више 

наврата, академик Војислав Мишковић је био и покретач и уредник скоро 
свих издања ГНН,  осим неколико у послератном периоду. Не узимајући у 
обзир уводне чланке тј. предговоре у скоро сваком од њих он је објавио 
укупно 19 радова и чланака од којих 2 заједно са Ружицом Митриновић. 

У заједничком раду са Р. Митриновић из 1952 године под насловом: 
`АКТИВНОСТИ И ПРОНАЛАСЦИ У ОБЛАСТИ ПЛАНЕТОИДА` 
Мишковић после констатције да је током 1950. године откривено 416 
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планетоида, највећу пажњу поклања планетоиду под именом Икарус због 
његове карактеристичне путање тј. могућности да се уочи сваких 10 година. 

У раду `НОВЕ ЗВЕЗДЕ У 1950` Мишковић даје кратак коментар о 
чињеници да је за претходних три ипо деценије откривено 6 нових звезда, а 
да је 1950 откривено 7. Ту се налазе и дефиниције тј. шта се подразумева под 
новом и суперновом звездом, а поред табеле са основним карактеристикама 
7 нових звезда дати су и дијаграми њиховог сјаја и положаја. У следећем 
чланку `ВАЖНИЈИ ПРОНАЛАСЦИ И РЕЗУЛТАТИ – НОВА ВРЕДНОСТ 
ПЛУТОНОВА ПРЕЧНИКА` Мишковић уочава да је прошло 20 година од 
Плутонова проналаска и да је од 1914. године, када је први пут виђен, 
одмакао за седмину обима своје путање.  

 
 

Слика 2: Почетне странице радова ВАЖНИЈИ ПРОНАЛАСЦИ И 
РЕЗУЛТАТИ Нова вредност Плутонова пречника, В. Мишковића у ГНН из 
1952. године и УДЕО НЕБЕСКЕ МЕХАНИКЕ И УЛОГА СЛУЧАЈА У 
ОТКРИЋИМА ПОСЛЕДЊИХ ДВЕЈУ ВЕЛИКИХ ПЛАНЕТА, В. Мишковића у 
ГНН из 1952. године. 
 

Иако се о његовим физичким особинама до тада није много знало Кујпер 
и Хјумасон су током мартa 1950. нашли да је његов привидни пречник 
0”.22±0”.01. што је за његову  тадашњу даљину од 35,36 А.Ј. дало да је 
пречник Плутона 5700 км. 

Свакако да је највећи и по тадашњем значају најважнији Мишковићев рад 
од свих које је објавио у ГНН-у под именом: `УДЕО НЕБЕСКЕ МЕХАНИКЕ 
И УЛОГА СЛУЧАЈА У ОТКРИЋИМА ПОСЛЕДЊИХ ДВЕЈУ ВЕЛИКИХ 
ПЛАНЕТА`, који је својеврсна анализа и критички осврт на могућности 
науке и њених метода. Као прво он примећује изузетно много сличних 
појединости како у откривању тако и ономе што је следило после откривања 
Нептуна и Плутона тј. свих релевантних догађаја тога доба у астрономском 



РАДОВИ АКАДЕМИКА МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА И ВОЈИСЛАВА МИШКОВИЋА У 
ПЕРИОДИЦИ АОБ 

 

279 

 

свету. Иако су та два открића била у размаку од скоро једног века (Гале у 
Берлину открива Нептун 23. септембра 1846. године, Томбо у Флагстафу у 
Аризони открива Плутон 21. јануара 1930. године) оба су била предмет 
великих полемика познатих астронома тога доба. Већ прва полемика је била 
да слава за откриће Нептуна припада Леверијеу а за откриће Плутона Ловелу 
јер су обојица својим резултатима коришћењем метода небеске механике и 
рачуна поремећаја указали где треба уперити телескопе и очекивати појаву 
нове планете. Мишковић врло систематично и темељито износи све 
појединости и ставове свих астронома који су се поводом тих догађаја тада 
огласили а као главне епилоге Нептунова открића наводи:  

- Распиривање страсти између Адамса и Леверијеа, табелу са упоредним 
приказом предсказаних путањских елемената и поређење са Валкеровим. 

- Разлике између праве и предсказане даљине од Сунца од 450 мил. км. 
У наставку он наводи комплетно све астрономе и њихове конкретне 

ставове који су по било ком основу оспоравали, одобравали или давали нека 
своја решења проблема открића Нептуна. То су поред већ наведених: Пирс, 
Бабине, Поансо, Хершел, Струве, Јакоби, Лаланд, Чалис, Ласел, Ламон итд. 
Већина од њих  су углавном тврдили да је Нептун уочен много раније али је 
бележен као звезда различитих привидних величина док се неколицина 
бавила и конкретним израчунавањима путањских елемената у циљу 
доказивања за и против. Мишковић у свом раду у оба случаја издваја следеће 
целине: 

- Тријумф Небеске механике 
- Историја се понавља и историјат Нептунова-Плутонова открића 
- Епилог Нептунова-Плутонова открића 
- Игра случаја Нептунова-Плутонова открића 
- Конкретне околности у открићу Нептуна-Плутона 
- Пресудне околности у открићу Нептуна-Плутона 
Свака о ових целина је подупрта низом ставова, чињеница, аргумената, 

графика, табела и других релевантних резултата, како посматрачких тако и 
рачунских. Овакав његов изузетно аналитичан приступ, непристрасно и 
рационално критичан, дозвољава му да, осим историјских чињеница којих се 
држао приликом писања рада, и сам донесе неке закључке када је у питању 
откриће Нептуна. Неки од њих су: 

- Адамс и Леверије су од почетка до краја беспрекорно решавали проблем 
класичном методом небеске механике, њихова заслуга је неспорна и њихове 
грешке су у границама посматрачких.  

- Случај није играо улогу осим околности да се Уран од свог проналаска 
приближавао Нептуну што је за Адамса и Леверијеа било од пресудног 
значаја. 

- У супротном да се Уран 1781. године почео удаљавати од Нептуна он би 
се покорио Буваровој теорији и не би изазвао код астронома неко велико 
изненађење бар следећих 90 година. 
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- Да ли би у међувремену од 1781. године до последње четврти 19. века 
Нептун био откривен врхом пера остаје као питање. 

- Улога случаја у Нептунову открићу се своди на то што је био откривен у 
доба када се почео приближавати Урану. 

Што се тиче Плутонова проналаска Мишковић му прилази на потпуно 
исти начин и као што је већ речено, већина појединости је слична са 
Нептуновим открићем. Имена астронома који су узели учешће у тим 
расправама и доказивањима су: Бесел, Хансен, Тоод, Форбес, Фламарион, 
Лау, Григул, Си, Галоа и, свакако, Ловел и Пикеринг као двојица 
најзаслужнији за Плутоново откриће. Мишковић опет врло систематски и 
крајње објективно наводећи све резултате и чињенице у прилог обојице 
научника заккључује да је њихова заслуга неспорна. Набрајајући понаособ за 
обојицу те разлоге он указује да иако је Ловелово решење било изведено из 
Уранових поремећаја а Пикерингово из Нептунових она су се подударала а и 
Ловелова планета је објашњавала 99% Уранових систематских отступања. 

Ту почиње епилог Плутонова открића, а став који је Курганов изнео у 
својој докторској дисертацији из 1941. Године, која се састоји из четири 
поглавља и закључка, у коме се каже да је Плутонов проналазак само  игра 
случаја,  далеко је  од истине исто колико и Нептунов проналазак приписати 
само Небеској механици. На крају Мишковић изводи своје закључке: 

- Код открића Плутона удео случаја је много већи него код Нептуна али је 
Небеска механика идеју о постојању планете претворила у потпуну 
извесност и одредила положај у огромном небеском простору. 

- Ова два открића су одличан пример за опис истаживачког рада у 
Астрономији а гесло би било: Баш неслагања са стварношћу ако нису 
погрешна воде новим чињеницама и открићима а за посматрача све што 
светли није довољно само прибележити већ и испитати. 

- Ревност посматрача и обрада фотографија на блинк компаратору су 
допринели успеху Ловелове опсерваторије. 

- Плутона је још 1915. године открио Ловел а други пут 1919. године 
благодарећи Небеској механици. 

- Курганов је у својој дисертацији разграничио до најситнијих детаља 
уделе такмаца и њихових доприноса и правилно извео закључке о спору. 

Две године касније у ГНН-у из 1954. Мишковић објављује 4 своја чланка 
а први од њих поново заједно са Р. Митриновић и са истим насловом: 
`АКТИВНОСТИ И ПРОНАЛАСЦИ У ОБЛАСТИ ПЛАНЕТОИДА`. Овде 
свакако треба нагласити да је планетоид 1936 ТВ Протићев проналазак који 
је нумерисан још 1941. године а 1954 добио своје име 1564 Србија које му је 
на Мишковићев предлог било намењено као првом планетоиду пронађеном 
на нашој опсерваторији. У наставку рада Мишковић даје анализу проблема 
празнина у распореду планетоида, објашњава њихове узроке које подупире 
са неколико графикона и табела са конкретним вредностима средњег 
дневног кретања односа, средњих даљина односа и ширином празнине. 
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Слика 3: Почетне странице радова АКТИВНОСТ И ПРОНАЛАСЦИ У 
ОБЛАСТИ ПЛАНЕТОИДА Р. Митриновић и В. Мишковића у ГНН из 1954. 
године и УСПЕСИ АСТРОНОМИЈЕ У 1951-2, В. Мишковића у ГНН из 1954. 
године. 

 
Други рад из 1954. године је `УСПЕСИ АСТРОНОМИЈЕ У 1951-52` у 

коме Мишковић констатује да је Астрономска наука током 1952. године 
обогаћена са две тековине и како каже и једна и друга су заслуга у првом 
реду савремене технике (тога доба) но не и мање истрајног усредсређеног 
истраживачког рада и то не појединаца већ група научника. Прва од њих се 
односи на склоп нашег звезданог система а друга на пространства Васионе.  

У следећем раду из 1954. године под насловом `НОВИ ПОГЛЕДИ НА 
ПРИРОДУ И ПОРЕКЛО КОМЕТА` на почетку је дат кратак преглед 
посматраних комета у периоду од протеклих 150 година са закључком да је 
повећање њиховог броја резултат делом систематског трагања, а делом 
савршенијих метода и неке, како Мишковић каже, `инвазије` комета. Ипак 
поставља се питање откуд толики пад бројева већих комета – ниједна за 
последњих 70 година. Ово питање је и одвело до проблема самог порекла 
комета. 

У резимеу Годишњака Нашег неба за 1954. годину Мишковић, као 
европски ђак, пише на француском језику и редом наводи све ауторе, њихове 
радове и даје кратке коментаре тј. њихове скраћене описе.  

Две године касније у ГНН-у из 1956. Мишковић објављује такође 4 своја 
чланка а први од њих са насловом:  `ПРОНАЛАСЦИ ПЛАНЕТОИДА`. Као и 
у претходном раду сличног наслова почетни део је текст о новооткривеним 
планетоидима током 1953. године којих је било 442 и графички и табеларни 
приказ њихових привидних величина и хронологије тих открића.  
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Следећи Мишковићев чланак из 1956. године носи наслов: `1934 ‘NOVA 
HERCULIS – DQ HERCULIS!` и говори о звезди која трећи пут скреће 
пажњу на себе својим изненадним разбукталим сјајем који се за непуних 10 
дана појачао за 250,000 пута (NOVA HERCULIS 1934). Иначе о њој је било 
говора у годишњацима из 1933. и 1952. године. Њено претварање у двојни 
систем по Мишковићу повлачи за собом низ питања о настанку и развитку 
осталих нових и констатује да на то питање није лако одговорити. 

Tрећи Мишковићев чланак из 1956. године је о Међународној 
геофизичкој години 1957-8. са истоименим насловом где он већ у уводном 
делу даје на знање да ће се од јула 1957. до децембра 1958. обавити једна 
међународна операција до тада недостигнутих размера и где ће бити 
мобилисане све најбоље снаге са најсавршенијим оруђима тога доба како би 
се извршио један координирани продор у механизам свих збивања која 
карактеришу Земљу као небеско тело и свих појава преко којих се 
манифестују њене везе са осталим небеским телима. 

- Мишковић даје конкретне податке о првој идеји овога типа из 1873. 
године а потекла је од истраживача арктичких предела Аустријанца К. 
Вајнпрехта. Циљ те операције био је подизање већег броја станица - 
опсерваторија што већег броја нација у обема поларним областима, нарочито 
опремљених како би током целе једне године стручњаци из разних земаља 
могли вршити предвиђена мерења и посматрања и то уједаченим методама и 
апаратурама свих атмосферских, магнетских, електричних и оптичких 
појава. У том смислу први део рада има наслов: `МЕЂУНАРОДНЕ 
ПОЛАРНЕ ГОДИНЕ 1882-3 и 1932-3`.  

 

 
Слика 4: Почетне странице радова МЕЂУНАРОДНА ГЕОФИЗИЧКА 
ГОДИНА 1957-8, В. Мишковића у ГНН из 1956. године и RESUME 
L’ANNUAIRE DE NOTRE CIEL,  В. Мишковића у ГНН из 1956. године. 
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Други део рада носи наслов: `РЕВИЗИЈА ИНТЕРМOНДИЈАЛНИХ 
ЛОНГИТУДА 1926. и 1933.` где Мишковић износи проблем одређивања 
географских дужина тј. потребе да се изврши њихова ревизија због увођења 
бежичне телеграфије.  

У трећем делу под називом `ОРГАНИЗАЦИЈА И ПРОГРАМ 
МЕЂУНАРОДНЕ ГЕОФИЗИЧКЕ ГОДИНЕ 1957-8` Мишковић наводи 
редом све састанке, седнице, нацрте и друге операције као њихове и 
закључке и резултате. 

У резимеу Годишњака Нашег неба за 1956. годину коју Мишковић као и 
претходни пише на француском језику он редом наводи све ауторе, њихове 
радове и даје кратке коментаре тј. њихове скраћене описе.  

Године 1957. Мишковић објављује 3 своја чланкa. У првом од њих под 
насловом `КАРАКТЕРИСТИКЕ СУНЧЕВЕ АКТИВНОСТИ У 1954-55` 
Мишковић износи чињеницу да је априла 1954. године забележен накнижи 
степен активности пега на Сунцу у циклусу који је почео фебруара 1944. 
године или осамнаести по реду од минимума 1755. године од којега 
астрономи броје циклусе. То даље значи да је осамнаести циклус трајао 10.1 
година што је годину мање од просека 11.1 године. Он даје табелу са 
карактеристикама активности Сунчевих пега у периоду 1755 – 1954. године 
и криву релативних бројева пега у размаку 1954 -1955. године.  

Следећи рад Мишковић посвећује „ЕВГЕНИЈУ ЈОСИФУ ДЕЛПОРТУ“ 
заслужном астроному, почасном директору и некадашњем директору 
Белгијске краљевске опсерваторије, у Иклу. На крају Мишковић наводи да је 
сарадња Београдске опсерваторије са Белгијском краљевском 
опсерваторијом била изузетна управо захваљујући Делпорту.  

 

 
 

Слика 5: Почетна страница рада ЕВГЕН ЈОСИФ ДЕЛПОРТ, В. Мишковића 
у ГНН из 1957. године. 
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У последњем раду из 1957. године Мишковић се осврће на IX ГЛАВНИ 
СКУП МЕЂУНАРОДНЕ АСТРОНОМСКЕ УНИЈЕ. У чланку са истоименим 
насловом он даје сажет преглед ативности и закључака скоро свих Комисија  
овога скупа одржаног од 29. августа до 6. септембра 1955. године у Даблину 
у Ирској са преко 600 представника из 43 земље. Унија је имала 34 комисије, 
12 подкомисија, одржано је 65 седница и усвојено 50 резолуција.  

Након усвајања неколико пратећих извештаја изабран је нови председник 
уније за наредни трогодишљи период, А. Данжон директор Париске 
опсерваторије.  

1958. године Мишковић објављује чланак: `ДВЕ АСТРОНОМСКЕ 
СТОГОДИШЊИЦЕ`  

1. О ТРИСТОГОДИШЊИЦИ ОД ОТКРИЋА ТАЈНЕ САТУРНОВА 
ПРСТЕНА 

Што се тиче каснијих открића у Сатурнову систему Мишковић их даље у 
раду редом наводи. На крају Мишковић набраја неколико ставова Џорџа 
Дарвина о нестанку Сатурнових прстенова. 

2. О ДВЕСТОГОДИШЊИЦИ ОД ПРВЕ ПРЕДСКАЗАНЕ ПОЈАВЕ 
КОМЕТЕ 

На почетку овог дела рада дат је осврт на предисторијат појаве комета од 
прве забележене појаве тог типа 2316.  г.п.н.е па до новембра 1680. и августа 
1682.  

 
 
Слика 6: Почетне странице радова ДВЕ АСТРОНОМСКЕ 
СТОГОДИШЊИЦЕ, В. Мишковића у ГНН из 1958. године и RESUME 
L’ANNUAIRE DE NOTRE CIEL, В. Мишковића у ГНН из 1961. године. 
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У резимеу Годишњака Нашег неба за 1961. годину коју Mишковић као и 
претходне пише на француском језику, редом наводи два аутора тј. њихове 
радове са  кратким описима. У овом броју то су: 

- Ј. Л. Симовљевић – ПОТПУНО СУНЧЕВО ПОМРАЧЕЊЕ ОД 15 
ФЕБРУАРА 1961. ГОДИНЕ 

- Ј. Лазовић – СТОГОДИШЊИЦА ЈЕДНОГ НЕОСТВАРЕНОГ 
ПРОНАЛАСКА 

Године 1962. Мишковић објављује један од његових највећих радова 
објављених у ГНН-у са насловом: `ПОТПУНО СУНЧЕВО ПОМРАЧЕЊЕ 
ОД ФЕБРУАРА 1961. РЕЗУЛТАТИ И УТИСЦИ` 

У уводном делу Мишковић говори о лепоти тог величанственог призора, 
изванредним атмосферским условима за посматрање тог фебруарског дана и 
неким стандардним карактеристикама помрачења: 

У поглављу под називом `ОТКРИЋА И ВАЖНИЈИ РЕЗУЛТАТИ 
ДОСАДАЊИХ ПОСМАТРАЊА СУНЧЕВИХ ПОМРАЧЕЊА` Мишковић 
наводи укупно њих 30. 

У наставку текста Мишковић износи актиности Астрономско – нумерич-
ке секције Природно – Математичког факултета у оквиру припрема пред 
наилазак фебруарског помрачења. Он наводи и више чланака објављених у 
ГНН-у и Васиони и некритичност појединих дописника. Један из Сплита чак 
дословно каже: `У крајевима куда пролази тотална (!) линија тоталитета 
наступиће мрак као усред ноћи (!!) док ће се на хоризонту појавити месец`! 
Уопштено Мишковић наводи да већина чланак о помрачењу који су код нас 
излазили у то време нису били тачни укључујући и неке офтамолошке.  

 
Слика 7: Почетне странице радова ПОТПУНО СУНЧЕВО ПОМРАЧЕЊЕ 
ОД 15 ФЕБРУАРА 1961. РЕЗУЛТАТИ И УТИСЦИ, В. Мишковића у ГНН из 
1962. године и  RESUME L’ANNUAIRE DE NOTRE CIEL, В. Мишковића у 
ГНН из 1962. године. 
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Као и у претходном у резимеу Годишњака Нашег неба за 1962. годину 
Mишковић, редом наводи иста два аутора тј. њихове радове са  кратким 
описима и на крају свој рад са резултатима и утисцима. У овом броју то су: 

- Ј. Лазовић – СТО ГОДИНА ОД ОТКРИЋА ПРЕДСКАЗАНОГ ПОС-
ТОЈАЊА НЕВИЂЕНЕ ЗВЕЗДЕ 

- Ј. Л. Симовљевић – ИСТОРИЈА ОДРЕЂИВАЊА СУНЧЕВЕ ДАЉИНЕ 
ОД ЗЕМЉЕ 

- В. В. Мишковић – ПОТПУНО СУНЧЕВО ПОМРАЧЕЊЕ ОД 15 ФЕБ-
РУАРА 1961. РЕЗУЛТАТИ И УТИСЦИ. 

 
4. РАДОВИ ВОЈИСЛАВА МИШКОВИЋА У ОСТАЛИМ 

ПУБЛИКАЦИЈАМА АОБ 
 
За разлику од претходног у резимеима за ГНН овдe дајемо само најкраћи 

могући преглед остале периодике АОБ коју је махом уређивао Војислав 
Mишковић, и у којој су скоро сви прилози били његови. То су: 

 
1. Memoires de l'Observatoire Astronomique de Belgrade 1932-1949, 6 

свесака и посебна свеска таблица прецесије, сви прилози су В. Мишковића. 
2. Annuaire de l'Observatoire Astronomique de Belgrade 1929-1934,  6 свесака, 
све прилоге припремио В. Мишковић. 

3. Астрономска и метеоролошка саопштења 1945-1950, у којима 
Мишковић није имао прилоге. 

 
Радови Војислава Мишковића у Билтену: 
 
1. 1937. год. No: 2 ELEMENTS D’ORBITES CIRCULARIES DES PE-

TITES PLANETS NOUVELLES 
2. 1937. год.No: 2 EXPLICATIONS DES GRAPHIQUES DES OBSER-

VATIONS METEOROLOGIQUES 
3. 1937.  год. No: 3 ELEMENTS DES ORBITES CIRCULARIES 
4. 1937.  год. No: 4 ELEMENTS DES ORBITES CIRCULARIES 
5. 1938.  год. No: 2 OPPOSITION DE 1938 DE LA PLANETE 1936 TB 
6. 1941. год. No: 1 SERVICES ET TRAVAUX D’OBSERVATIONS EN 

1940 
7. 1942-1950. год. No: 3-12 EPHEMERIDE ELLIPTIQUE DE 1936 TB 
8. 1951. год. No: 1-4 RAPPORT ANNUEL, PRESENTE A I’ACADEMIE 

DES SCIENCES SERBE SUR I’ETAT ET I’ACTIVATE DE 
I’OBSERVATORIE EN 1951 

9. 1953. год. No:  3-4 RAPPORT ANNUEL SUR I’ETAT ET I’ACTIVATE 
I’OBSERVATORIE EN 1953 

10. 1954. год. No: 4 RAPPORT ANNUEL SUR I’ETAT ET I’ACTIVATE 
I’OBSERVATORIE EN 1954 
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СЛАВИША МИЛИСАВЉЕВИЋ и други 

 

ARTICLES OF MILUTUN MILANKOVIĆ AND VOJISLAV MISKOVIĆ  
IN BELGRADE ASTRONOMICAL OBSERVATORY PERIODICALS 
 
Astronomical Observatory in Belgrade – AOB like one of the oldest institute in Serbia 

established on 7 April 1887 together with Meteorological observatory, had several  peri-
odic publications. One of main and most popular periodic publication was “Godišnjak 
Našeg Neba – GNN: Almanac of Our Sky” which was published from 1930 to 1962 with 
several years of discontinuity during the Second World War. After all, many Astronomers 
from first Yugoslavia have published reviews in GNN and supported it to survive as longer 
as possible. In this article are enumerated all reviews of Academic Milutin Milanković and 
Vojislav Misković in GNN and also is given review of published articles. For other AOB 
publications we have notified only titles and years of publication. 
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